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Currículo 
• Formação: Graduação, mestrado e doutorado: Computação/UFRGS 

 
• Atualmente:  

– Analista de Sistemas no GHC 
– Professor de graduação e pós: Faculdade do SENAC - FSPOA 
– Professor convidado para MBA e pós: UNISINOS, UCS 
– Consultor e colaborador de empresas 

 

• Já fui: 
– Professor e pesquisador em curso de mestrado UCPEL 
– Professor da ULBRA por 28 anos (graduação e pós) 
– Empresário (Intext Mining, ADS Digital, Invenio) 
– Servidor público do Estado (Defensoria Pública do RS) 

 

• CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/4749039276717947 
 

• E-mail: stanley.loh@hotmail.com 
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• Blog: http://miningtext.blogspot.com 

 

• Facebook:  
– Prof. Stanley Loh 

– https://pt-br.facebook.com/profstanleyloh 

 

• Livros: 
https://www.amazon.com.br/s/ref=nb_sb_noss?__mk_pt_BR
=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-
alias%3Daps&field-keywords=stanley+loh 
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Processo Geral de BI 
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Softwares 
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Quadrante Mágico do Gartner  
BI e Analytics 
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Técnicas de Data Mining 
(automatização) 

• Análise de Distribuição 
• Associações 
• Modelos de Predição 
• Regressão 
• Detecção de desvios (outliers)  
• Média  
• Séries Temporais 
• Sequência Temporal 
• Classificação 
• Indução de regras ou características 
• Clustering (Agrupamento ou Clusterização) 

 
 



Necessidade 

• Treinar habilidades intelectuais 

– O que coletar de dados 

– Como coletar 

– Como preparar os dados 

– Que subconjuntos analisar 

– Que técnica de análise utilizar 

– Como entender os resultados 

8 



Contextualizando 

• Manual de Análise Intelectual de Dados 

 

 

• Intelectual = Estratégias por humanos para 

– Preparação de dados 

– Análise 

– Visualização de dados 

– Interpretação de resultados 
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Roteiro 
Conteúdo para Discussões 

• Que dados coletar  
• Como coletar dados 
• Amostragem 
• Técnicas para comparações 
• O que é interessante (atenção) 
• Inteligência visual 
• Mapas conceituais, grafos, Modelo E-R 
• Como fazer perguntas 
• Cuidados na interpretação de dados 
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Estratégias para  
Coleta de dados 
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Objetivo 

• Coletar mais dados 

 

• Mais próximo da realidade 
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Desafio 

• Que informações coletar?  

– Depende do que vamos analisar 

 

• Diferenças 

– O que já temos coletado 

– O que as empresas costumam coletar 

– O que podemos coletar 

– O que queremos coletar 
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Escolha de Indicadores 

• Ex. quem é o melhor vendedor 

• Indicadores possíveis: 
– Valor total vendido 

– Lucro (receitas – despesas) 

– Lucratividade (receitas / despesas) 

– ROI (retorno do investimento) 

– Tempo despendido 

– Receita / número de clientes 

– Desistência de clientes 

 

• Valor do cliente 
– Frequência 

– Renda (gastos) ou lucro 

– Recência  
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Formas de Coleta de Dados 

• Explícita 
– Pedindo ou recebendo espontaneamente  

• Ex. questionários em lojas ou na web, pesquisa de campo (nas ruas),  

 
• Implícita 

– Por observação 
• Ex. caixa de supermercado coletar sexo e faixa etária do cliente que paga em dinheiro 

 
• Por inferência 

– Usar regras para gerar novos dados 
• Ex. carrinho de supermercado com várias comidas congeladas => o que isto significa 

sobre o cliente ? 

 

• Exemplo: 
– Pesquisa nas sinaleiras: quer ganhar um brinde ? Então me dê seu nome e 

telefone.  
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Livro Why We Buy 
de Paco Underhill 

Análise de dados coletados por 
observação 
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Why We Buy 

• Why we buy: The Science of Shopping 
• Autor: Paco Underhill 
• Ed. Simon e Schuster, 1999 

 
• Empresa que analisa dados de comportamento de clientes 
• Há 30 anos 
• Através da Observação 
• 200 variáveis 

– Estilo do cliente, faixa etária, sexo 
– Se tocou no produto, onde estava o produto (prateleira, altura) 
– Caminho percorrido na loja 
– Como carrega o produto 
– Produtos próximos 
– Layout da loja, sinais e placas 
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Why We Buy - Descobertas 

• Duas araras com mesmo produto 

• Qual vende mais ? 
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Corredor com muito movimento de pessoas 
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Ferramentas para Coleta 

• Tecnologias da Informação 
– IoT 

– Sensores 

– Análise de imagens 

– Biometria 

– Speech recognition 

– Text Mining 

– Web Mining (apps também) 

– GPS (rotas) 
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Novas Interfaces 

 

21 



Novas Interfaces 
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A. J. Jacobs 
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Amostragem 
e  

Estratégias de Análise 
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Problema da Amostragem 

• Exemplo: 

– Base de dados com vendas de 10 anos 

– Padrão descoberto: 90% das mulheres compram 
produto X 
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Amostras por tempo 

• Granularidade de tempo: 

– Ano, mês, semana 

– Dia da semana, hora, turno 

– Estação: verão X inverno 
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Todo X Partes 

• Padrões para todos elementos 

– Ex: clientes, produtos, ano 

 

• Padrões entre partes 

– Segmentos de clientes 

– Tipos de produtos, marcas, embalagens 

– Ano, mês, estação, dia da semana, turno, hora 



Dividir para Comparar 

• Motivos para escolha da Instituição de Ensino 
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Dividir para Comparar 

• Motivos por Curso 



Dividir para Comparar 

• Temas mais citados: TV por Assinatura 



Dividir para Comparar 

• Temas por tipo de pacote:  
+ caro   X    + barato 



Dividir para Comparar 

• Temas por canal preferido 



Comparações simples 

• Dividir em 2 grupos por 1 critério 
– Que características aparecem num grupo e não no outro?  

  

 

 

 

 

 

• Exemplos de grupos 
– Homens x mulheres 

– Quem comprou produto: A x B x C 

– Faixas de idade 

 

 

Grupo 1 Grupo 2 

X 
Y 
Z 
W 

X 
Y 
T 



Enriquecimento 
TV Sofá Mesa 

Porto Alegre 100% 

Caxias 100% 

Pelotas 100% 

Sta. Maria 100% 

Bagé 100% 
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TV Sofá Mesa 

Porto Alegre 

Caxias 

Pelotas 

Sta. Maria 

Bagé 

100% 100% 100% 



Enriquecimento 

TV Sofá Mesa 

Cidade 
grande 

Cidade  
média 

Cidade 
pequena 
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Aumenta chance de encontrar padrões  
Mais repetições 
 



Enriquecimento 

Faixa de preço 
1-100 

 
101-300 

 
301- 

Cidade 
grande 

Cidade  
média 

Cidade 
pequena 
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O que é interessante 

• Medidas de Interestingness  
– Popularidade, média 

– Raridade 
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Distribuição Normal 

Gráfico de Pareto 



Sinais Fracos (Weak Signals) 

• “Os sinais fracos são possíveis de serem captados em elementos de informação 
dispersos e de ocorrência variada, aos quais normalmente não chamam a devida 
atenção, mas que, combinados com outros de mesmo tipo ou não, podem induzir 
a certas ideias ou percepções e a inferir ações a realizar.” 

– ANSOFF, H. Igor. Strategic issue management. Strategic Management Journal, v.1, n.2, 
Abril-Junho de 1980, p.131–148. 

 

 

• “Uma andorinha só não faz verão” 

 

• Boatos e opiniões 

• Dados não confirmados 
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Sinais Fracos 

• Tipos e exemplos: 
– Evento raro ou contra modelo (Cisne Negro):  

• carro para perfil masculino adquirido por uma mulher 

– Uma pessoa com muitas ações 
• Voltar da Guerra e vender tudo 

– Algumas entidades com a mesma ação 
• Alguns animais correndo pra longe do mar 

– Sequência de pequenos eventos 
• Acessos externos a um servidor por vários meios 
• Como começaram: 1ª Guerra e Primavera Árabe 
• Fibonacci  
• 1 grão de arroz desmorona a pilha  

– Pequena mudança em uma variável 
• Efeito borboleta 
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Análise do Contexto 

• Ex. Loja que mais vende é a X 

– Identificar características de X 

– Tipo de cidade ou bairro  

– Acessos  

– Público  

– Tipo de loja  
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Contexto Condiciona 

• Como cada um vê as coisas 
– Médicos, TI, contadores, matemáticos, psicólogos, etc. 

 

• Hábitos são bons: produtividade, consistência, etc. 
– Mas diminuem a criatividade 

– Executivos fazendo cursos na selva 

 

• Ler sobre experimento dos 5 macacos 
– http://miningtext.blogspot.com/2013/07/sabedor

ia-das-massas-e-inteligencia.html 
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Objetivo Condiciona 

• Descreva o que está acontecendo na cena a 
seguir.  
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Treinar atenção a detalhes 
• “Tobias e o 

Anjo” de 
Verrocchio e 
Da Vinci 
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Granularidade dos Dados 

• Nível de detalhes  
– Ex. Onde tem o sapato mais barato ?  

• Lista x informação única 

 

• Drill down/up 
 

• Ex. vendas   
– Ano x mês x dia x hora 

– País x estado x cidade x bairro x loja x vendedor 
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Mudança ou Quebra de Paradigma 

• Ligar 9 pontos com 4 traços 
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Análise Reativa x Proativa 
REATIVO 

 

• Inicia com um problema ou 
objetivo bem definido 

• Ex.  

• Saber perfil de clientes 

• Quem é o melhor vendedor 

• Descobrir vendas cruzadas 

• Acreditamos que a causa de 
quebra nas máquinas é ... 

• Características: 

– Busca por respostas a perguntas 

– Inicia com hipóteses 

– Orientado a um fim 
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PROATIVO 

 

• “Não sei o que estou procurando” 

• “Quero saber o que há de 
interessante nestes dados” 

• “Quero descobrir conhecimento 
novo” 

• Características: 

– Busca exploratória 

– Objetivo não bem definido 

– Inicia sem hipóteses 

 

 



Modelo E-R 
para planejamento de análise de 

dados 
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Netflix 
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assinantes Filmes/séries assistem 

elenco 

gênero 

atores 

Como saber interesses de cada assinante?  
E mudanças de interesse?  



Oficina Mecânica 
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clientes carros donos 

donos 

peças 

serviços 

Cadê o problema? 



Fábrica 
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operador Máquinas operam 

possuem 

problemas 

peças 

atributos 



Enriquecimento 

Operador 
 
Máquina 

 
 
João 

 
 
Maria 

 
 
Carlos 

Fresa 

Torno 

Molde 
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Instâncias X Grupos 



Fábrica 
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operador Máquinas operam 

possuem 

problemas 

peças 

atributos 

atributos 



Enriquecimento 

• Várias dimensões 

– Operador X Máquina X Tempo 

– Ex. Operadores menores de idade só tem 
problemas em máquinas novas no início do mês 
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Inteligência Visual 

Análise de Dados em 

Mapas, Diagramas, Grafos 
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Análise OLAP/Cubos 
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Mapas 

• Livro “The Ghost Map” de Steven Johnson 

• Médico John Snow descobre a origem da cólera em Londres 

• Não estava no ar mas na água 
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Grafos 
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Novas Associações 

Síndrome de Raynaud   

 

 

 

 

 

 

vaso-constrição  

(relação de causa-efeito) 
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Óleo de peixe   

 

 

 

 

 

 

boa circulação  

(relação de causa-efeito); 

????? 

SWANSON, Don R.; SMALHEISER, N. R.  An interactive system for finding  
complementary literatures: a stimulus to scientific discovery.  
Artificial Intelligence, v.91, n.2, Apr. 1997, p.183-203,. 
 



Novas Associações 

Síndrome de Raynaud   

 

 

 

 

 

 

vaso-constrição  

(relação de causa-efeito) 
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Óleo de peixe   

 

 

 

 

 

 

boa circulação  

(relação de causa-efeito); 

????? 

SWANSON, Don R.; SMALHEISER, N. R.  An interactive system for finding  
complementary literatures: a stimulus to scientific discovery.  
Artificial Intelligence, v.91, n.2, Apr. 1997, p.183-203,. 
 



Metodologia Puzzle de Lesca 
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Baseada em Metodologias 

• Método para Exploração de Sinais Fracos (Caron-Fasan 2001) 
– Caron-Fasan, Marie Laurence; Janissek-Muniz, Raquel. Análise de 

informações de inteligência estratégica antecipativa coletiva: 
proposição de um método, caso aplicado e experiências. Revista de 
Administração, São Paulo, v.39, n.3, jul/ago/set 2004, p.205-219. 

 
• Método L.E.SCAnning  

– Lesca, Humbert. Veille stratégique: la méthode L.E.SCAnning. 
Colombelles: Editions SEM, 2003. 

 
• Engineering Management Research 

– Blanco, S.; Caron-Fasan, M. L.; Lesca, H. Developing capabilities to 
create collective intelligence within organizations. Journal of 
Competitive Intelligence and Management, v.1, n.1, Spring 2003. 
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Etapas/Passos 

1. Coletar fatos ou evidências ou sinais fracos  
2. Agrupar por similaridade (ex: assuntos ou temas) 

1. Cada conjunto terá um título e será 1 “Conceito” (círculo no grafo) 

3. Identificar relações entre conceitos 
1. Cada relação terá um título (setas no grafo) 

4. Montar Mapa Mental (conceitos e relações) 
1. Usuário pode criar conceito a partir dos agrupamentos de informações 

(passo 2) 
2. Usuário pode criar conceito novo (novo círculo no grafo) 
3. Usuário pode criar novas relações (setas) 

5. Analisar Mapa (Conceitos e conexões) 
1. Colocar grau de certeza (informações e links) 
2. Revisar conexões e tipos de links 

6. Descoberta de conhecimento 
1. Identificar hipóteses no modelo 
2. Identificar possíveis informações ou relações novas 
3. Identificar conhecimento novo 
4. Identificar o que está faltando 
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Exemplo de uso da Metodologia 
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Coletar Informações (Sinais) 

• Notícias 

• Dados numéricos 

• Boatos 

• Posts em redes sociais 

• Palestras de consultores 

• Artigos em congressos 

• Relatórios internos da empresa 
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Classificar (Agrupar por Assunto ou 
Afinidades) 
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Identificar Assuntos ou Temas 
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Relacionar Assuntos ou Temas ou 
Grupos (Mapa Mental ou Conceitual) 

é causa de causa surgimento de 

conflito 

migram para 

causam 
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Puzzle (Quebra-Cabeças) 
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Exemplo de Puzzle 

é causa de causa surgimento de 

conflito 

migram para 

causam 

gerando gerando 
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Exemplo 
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é causa de 

causam podem migrar 
para geraram 

gerando 

gerando 
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Sem ligação 



é causa de 

causam podem migrar 
para geraram 

gerando 

gerando 
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Sem ligação 

???? 



Sherlock Holmes – teia de aranha 
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Sherlock Holmes – informações conectadas 
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Sherlock Holmes – uso de fios 
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Sherlock Holmes - mapas 
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Sherlock Holmes – pista 1 
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Sherlock Holmes – pista 2 
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Sherlock Holmes – pista 3 
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Sherlock Holmes – conclusão 
Hipóteses a serem confirmadas 
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Storytelling 

• Relacionar dados para encontrar uma história lógica 
e coerente 

• Usar imaginação para ligar fatos 

• e depois procurar dados para confirmar arestas ou 
ligações que foram supostas 

 

• Combinação perfeita para dados + intuição  
– Intuição para fazer suposições sobre dados que não estão 

presentes 

– Depois tem que verificar  
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Método Aristotélico 

• depois de achar padrão ou conhecimento, 
procurar explicação aceitável 

 

• Ex.1 fraldas e cervejas 

 

• Ex.2: Homens comprando chapinha 
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Exercício de Storytelling 

• Numa fábrica  

• Menos acidentes com pregos  

• Menos saída de luvas no almoxarifado  

• Mais lixo no chão  

• Menos pessoas usando cozinha do refeitório 
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Menos 
acidentes 

com 

pregos  

Menos saída 
de luvas no 

almoxarifado  

Mais lixo 
no chão  

Menos 
pessoas 

na 
cozinha 
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Menos 
acidentes 

com 

pregos  

Menos saída 
de luvas no 

almoxarifado  

Mais lixo 
no chão  

Menos 
pessoas 

na 
cozinha 

“Sinética”  =  capacidade de encontrar uniões e relações entre conceitos, objetos e ideias que, 
 aparentemente, não teriam ligação alguma (psicólogo William J.J. Gordon)   
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Menos 
acidentes 

com 

pregos  

Menos saída 
de luvas no 

almoxarifado  

Mais lixo 
no chão  

Menos 
pessoas 

na 
cozinha 

??? 



Fazer as perguntas certas  

• Problema:  
– por que um vendedor vende bem mais que os outros 

• Pergunta fácil:  
– Que ações ele faz de diferente? 

• Pergunta difícil:   
– Qual a sequência das ações? 

 
• Visão do hotel  
• Como oferecer mais hospedagem em mais lugares ? 
• Pergunta fácil de fazer mas difícil de responder  

 
• Visão AirBnB  
• Como aproveitar quartos vazios?  
• Pergunta difícil de encontrar 
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Google 
Respostas prontas (sugestões) 
Síntese 

Cientistas 
Inovadores 
Analistas 
Investigadores 



Faça perguntas sobre esta cena 
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Métodos 

• Livro “Uma pergunta mais bonita” 
– Quantas perguntas  conseguimos fazer (maior número possível) 

– Perguntas abertas  fechadas e vice versa 

– Priorizar (quais  as 3 mais importantes) 

 

• Golden Question 
– Venda de carros: profissão do cliente 

 

• Distinguir 
– O que eu sei (dados que tenho) ? 

– O que não sei (dados que não estão presentes) ? 

– O que eu deveria saber (dados a procurar) ? 

 

• 5 porquês (Toyota) 
– para encontrar causa raiz 
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5W2H 

• Para entender problemas e necessidades de 
informação 

– http://miningtext.blogspot.com/2019/04/5w2h-
para-entender-problemas-e.html 
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Pensamento Divergente 

• “Abrir a cabeça” 

• Fazer perguntas abertas 

• Ver de formas diferentes 

• Procurar novas conexões 

 

• Visão holística X detalhes 
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Sinais Fracos 

• O que é mais importante? 
 

• Arquíloco:  
– “A raposa sabe muitas coisas, o porco-espinho, apenas uma, mas 

muito importante”  
 

• Raposa: 
– Muitos dados, muitas estratégias, dispersão 
– Multidisciplinares, adaptação 
– Agregam, resumem, várias fontes 

• Porco espinho: 
– Poucos dados, menor custo 
– Foco no que é mais importante 
– Especialização 
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Objetividade X Subjetividade 

• O que você vê? 

95 



Objetividade X Subjetividade 

• Qual a melhor descrição? 

 

• Uma mulher desamparada está sentada sozinha 
numa cafeteria a uma mesa redonda, branca, de 
mármore.  

 

• Uma mulher com a boca fechada e olhando pra baixo 
segura uma xícara com pires, sentada sozinha a uma 
mesa redonda, de tampo branco. 
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Estratégias para verificar  
veracidade  

do conhecimento descoberto 

97 



5W2H 

• O que (What): qual o conhecimento descoberto?  

• Quem (Who): quem descobriu (humano ou software)?  

• Quando (When): dados de que período de tempo?  
– Granularidade de tempo 

• Onde (Where): local ou região física?  

• Por que (Why): entender por que isto aconteceu 
– Método Aristotélico 

• Como (How): entender o processo para se chegar ao resultado 

• Quanto (How much): qual a probabilidade ou confiança?  
– E o suporte?  
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Quem compra fraldas, compra cerveja 

• Foi verdade num período; quando ? 

• Continuará no futuro? 
– E se mudar de lugar? 

– Refazer coleta e análise (monitorar) 

• Quanto de verdade ? Confiança ou probabilidade condicional  

• Onde? Em que loja ou região ?  

• Como se descobriu ou como funciona, como se desenrola ou se 
desenvolve ? 
– cliente primeiro vai até o setor de cervejas e depois então procura as fraldas 

• Por que  é assim? Explicação !!! 
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Exemplo 
Método 5W2H para verificar veracidade de informações. 

 
• http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-03/cada-60-minutos-uma-crianca-ou-adolescente-

morre-por-arma-de-fogo 

 

• => O que: A cada 60 minutos, uma criança ou adolescente morre por arma de fogo 

 

• => Quem:  

• a) criança ou adolescente: qual a definição? o texto fala em "jovens com até 19 anos".  

• b) fonte: site da Agência Brasil, com base em "estudo da Sociedade Brasileira de Pediatria" 

• c) dados registrados no "Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde,  

 

• => Quando: 

• a) dados coletados recentemente com base em registros feitos no tal sistema 

• b) dados até "2016, ano mais recente disponível" 

• c) eventos aconteceram "Entre 1997 e 2016" 

• d) os dados deveriam ser apresentados com uma granularidade menor de tempo,  

• por exemplo, divididos por ano e por mês. Isto permitiria entender se houve algum evento  

• significativo que enviesou (aumentou ou diminuiu a média), ou seja, um outlier.  

 

• => Onde:  

• a) eventos registrados no Brasil 

• b) não há especificidade de estado ou cidade. Deveria haver uma granularidade menor de espaço  

• geográfico para encontrar outliers.  
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Exemplo 
Método 5W2H para verificar veracidade de informações. 

 
• => Por que: 

• a) qual a explicação dada pelas fontes ou autoridades? 

• o texto apresenta "principais causas externas de morte por arma de fogo". 

• Faltaria voltar ainda mais nas causas, em busca de causas raiz.  

• b) faltam comparações com causas em outros países 

 

 

• => Como: 

• dados analisados com técnica do valor absoluto sobre dados registros no tal sistema. 

 

 

• => Quanto:  

• a) a cada uma hora, um evento 

• b) avaliar a tendência. o texto fala que 2016 "representa, em valores absolutos, o pico da 
série  histórica" 

• c) não há avaliações percentuais 

• d) faltam comparações com outros países e dentro de subgrupos (estados e cidades) 

• e) comparação com um dado histórico  

• "O número é praticamente o dobro do identificado há 20 anos – 4.846 casos em 1997" 
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Indução 

• Dados  regra (teoria) 

 

• X é pássaro e voa 

• Y é pássaro e voa 

• Z é pássaro e voa 

• Todo pássaro voa 

 

• Cuidado: cisnes negros  
– Ex. Peru acredita que família gosta dele; até ... 
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Hipótese nula 

• Vidente: “Um jornalista famoso morrerá em 2019” 
 

• Ex.1: quem compra fraldas compra cerveja 
– E se todo mundo comprar cerveja?  

 

• Ex.2: material XYZ faz bateria durar 3 anos 
– Hipótese nula:  

• Não há diferença com outros materiais 
• Outro material faz também bateria durar 3 anos 

 

• Especial: caso da consultoria que enviava cartas com 
prognósticos financeiros 
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Cuidados na Intepretação 
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Interpretação 

• Gráfico de vendas de uma loja pelo site (comércio eletrônico) 
– Vendas em vermelho 
– Média em azul 
– Diretor descontinuou o ponto de venda porque a média estava muito baixa. Certo ou 

errado ? 
– Escolha da técnica correta; interpretação sob ótica da técnica 
– Aquecimento global 
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Interpretação 

• Vendas de laranja num supermercado 

• No mês 5, o supermercado trocou para o fornecedor AZUL 

• No mês 6, voltou o fornecedor VERMELHO 

• De quem é a culpa pela baixa nas vendas no mês 6 ? 

• Teoria do Mundo Fechado 

1             2              3           4             5              6 



Interpretação 

• Casos registrados de feminicídio na cidade X 
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Teoria do Mundo Fechado 
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DADOS 

 

• Indução:  
– dados  regras/modelos 

 

• Lógica e razão 

 

• Método científico para apoiar 
decisões  

 

• Dados para confirmar teorias 

 

 

 

• Só intuição= “Terra é plana” 
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INTUIÇÕES 

 

• Investir na bolsa só com dados? 
– Boatos, opiniões 

 

• Gera hipóteses 

• Ajuda a fazer as “perguntas certas” 

• Ajuda a criar histórias (storytelling) 
para dar coerência a dados 

• Ajuda a identificar dados para 
coletar e analisar 

 

 

• Intuição=“como era a Terra antes? 
Vai continuar assim sempre? ” 



Hemisférios Cerebrais 

Lógico 

Racional  
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Criativo 

Intuitivo
  

Reconhecimento de rostos 
Capacidades artísticas 
  
Momento presente 
Sensações, sentidos 
Paralelismo 
Percepção de energia 
Pensa em figuras e imagens 
Conexão com ambiente e  
Espaço 
Sentimentos e emoções 
  
  
 

Matemática e números 
Recordar sequência  
de acontecimentos 
Linguagem 
Pensamento linear e 
metódico 
Sequencial 
Passado e futuro 
Organizar informações 
Analisar detalhes e 
associar ao passado e 
futuro 
Pensa em palavras 
Regras e limites 

Esquerdo Direito 
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• Blog: http://miningtext.blogspot.com 
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